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cuprizand şi Regulamentul de desfasurare a licitatiilor. 
Caietul de sarcini poate fi achizitionat, în valoare de 250 lei, de la sediul lichidatorului judiciar de luni pana vineri, intre 
orele 09-16. Licitatiile publice vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar pentru desfasurarea licitatiilor din Bucureşti, 
str. Pitar Mos nr 1 Bloc 1 scara A etajul 3 apartamentul 13 interfon 13 sector 1. 
Zilele în care se vor desfasura licitatiile sunt 27.05.2019; 03.06.2019; 10.06.2019; 18.06.2019; 25.06.2019; 02.07.2019; 
09.07.2019; 16.07.2019 orele 14.00 
Ofertantii pot depune documentele prevazute în conditiile de participare din caietul de sarcini, în data anterioara licitatie 
pana la ora 14.00. 
Informatii suplimentare şi programarea vizionarii, se pot obtine la numerele de telefon: 0726.327.763 şi e-mail: 
administrarelichidare@gmail.com, iar detaliile tehnice şi programarea vizionarilor la tel: Constantinescu Angelo 
Nicolae 0749.111.169 . 

Lichidator judiciar ARL IPURL 
Reprezentant permanent Jambori Magdalena Madalina 

 
Județul Constanţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SOTI CABLE NEPTUN SRL, cod unic de înregistrare: 1869894 
Tribunalul Constanța 
Secția Ii Civilă 
Dosar 2053/118/2016  
Tabelul definitiv al creantelor nascute impotriva averii debitoruluI Soti Cable Neptun SRL actualizat în temeiul 

art. 108 din legea 85/2014 
Nr. 10492/22.05.2019 

Nr. CREDITOR 
Creanta 
solicitata 

în LEI 

Creanta 
solicitata 
în USD 

Creanta admisa în 
urma verificarii în 
lei conform legii/ 

solutionarii 
contestatiilor la 

tabel preliminar/ 
evaluare/ 

solutionare litigii 

Creanta 
în litigiu 

Creante 
de achitat 

prin 
planul de 
reorganiz

are 
aprobat 

Creanțe 
achitate 
conform 
planului 

de 
reorganiz

are 

Creante 
ce 

urmeaza 
sa fie 

achitate 
prin 

planul de 
reorgani-

zare 

Pondere 
procent 

categorie 

Pondere 
procent 

total 
creante 

Observatii 

 

Creante cu cauza 
de preferinta - 
art. 159 alin. 1 

pct 3 

Creanta 
solicitata 

în LEI 

Creanta 
solicitata în 

USD 

Creanta admisa în 
urma verificarii în 
lei conform legii/ 

solutionarii 
contestatiilor la 

tabel 
preliminar/evaluare
/solutionare litigii 

Creanta 
în litigiu 

Creante de 
achitat 

prin 
planul de 

reorganiza
re aprobat 

Creanțe 
achitate 
conform 
planului 

de 
reorganiza

re 

Creante ce 
urmeaza 

sa fie 
achitate 

prin 
planul de 

reorganiza
re 

Pondere 
procent 

categorie 

Pondere 
procent 

total 
creante 

Observatii 

1 

Administratia 
pentru 

Contribuabili 
Mijlocii 

constituita la 
nivelul Regiunii 

Galati în 
reprezentarea 

Directiei 
Generale 

Regionale Galati 

5,293,890.
00 

0.00 135,608.00 0.00 
135,608.0

0 
0.00 

135,608.0
0 

100% 1.7033% 

Creanta cu cauza 
de preferinta 

contituita prin 
Procesul verbal de 
sechestru pentru 
bunuri mobile nr. 
3031/04.04.2016 

emis de 
Administratia 

pentru 
Contribuabili 

Mijlocii constituita 
la nivelul Regiunii 

Galati. Suma 
inscrisa în 
categoria 

creantelor cu cauza 
de preferinta 

conform sentintei 
civile nr. 

1524/01.09.2016 
pronuntata în 

dosarul 
2053/118/2016/a4. 
In conformitate cu 
prevederile art. 103 
din Legea 85/2014 

suma a fost 
centralizata în 

tabelul definitiv 
prin raportare la 

raportul de 

Administrator
Highlight
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Nr. CREDITOR 
Creanta 
solicitata 

în LEI 

Creanta 
solicitata 
în USD 

Creanta admisa în 
urma verificarii în 
lei conform legii/ 

solutionarii 
contestatiilor la 

tabel preliminar/ 
evaluare/ 

solutionare litigii 

Creanta 
în litigiu 

Creante 
de achitat 

prin 
planul de 
reorganiz

are 
aprobat 

Creanțe 
achitate 
conform 
planului 

de 
reorganiz

are 

Creante 
ce 

urmeaza 
sa fie 

achitate 
prin 

planul de 
reorgani-

zare 

Pondere 
procent 

categorie 

Pondere 
procent 

total 
creante 

Observatii 

evaluare bunuri 
mobile nr 

P99/16.09.2016 
intocmit de Rosa 

Trade International 
SRL. Diferenta de 
suma a fost admisa 

în categoria 
creantelor 
bugetare. 

 

total creante cu 
cauza de 
preferinta 

5,293,890.
00 

0.00 135,608.00 0.00 
135,608.0

0 
0.00 

135,608.0
0 

100% 1.7033% 
 

I 

Creante izvorate 
din raportul de 

munca - art. 161 
pct. 3 

Creanta 
inregistrat
a conform 
evidentelo
r contabile 

potrivit 
art. 102 

alin. 1 din 
Legea nr. 
85/2014 

Creanta 
solicitata în 

USD 

Creanta admisa în 
urma verificarii în 
lei conform legii/ 

solutionarii 
contestatiilor la 

tabel 
preliminar/evaluare
/solutionare litigii 

Creanta 
în litigiu 

Creante de 
achitat 

prin 
planul de 

reorganiza
re aprobat 

Creanțe 
achitate 
conform 
planului 

de 
reorganiza

re 

Creante ce 
urmeaza 

sa fie 
achitate 

prin 
planul de 

reorganiza
re 

Pondere 
procent 

categorie 

Pondere 
procent 

total 
creante 

Observatii 

1 
Salariati( 

conform Anexa 1 
la Tabel ) 

141,444.0
0 

0.00 141,444.00 0.00 
141,444.0

0 
0.00 

141,444.0
0 

100% 1.7766% 

salariu net restant 
martie 2016 şi 

drepturi de autor 
restante la martie 

2016 

  
141,444.0

0 
0.00 141,444.00 0.00 

141,444.0
0 

0.00 
141,444.0

0 
100% 1.7766% 

 

II 
Creante bugetare 
- art. 161 pct. 5 

Creanta 
solicitata 

în LEI 

Creanta 
solicitata în 

USD 

Creanta admisa în 
urma verificarii în 
lei conform legii/ 

solutionarii 
contestatiilor la 

tabel 
preliminar/evaluare
/solutionare litigii 

Creanta 
în litigiu 

Creante de 
achitat 

prin 
planul de 

reorganiza
re aprobat 

Creanțe 
achitate 
conform 
planului 

de 
reorganiza

re 

Creante ce 
urmeaza 

sa fie 
achitate 

prin 
planul de 

reorganiza
re 

Pondere 
procent 

categorie 

Pondere 
procent 

total 
creante 

Observatii 

1 

Autoritatea 
Nationala pentru 
Administrare şi 
Reglementare în 

Comunicatii 
(ANCOM) 

2,416.00 0.00 2,416.00 0.00 2,416.00 2,416.00 0.00 0.0000% 0.0000% 

creanta bugetara 
conform OUG 

22/2009 privind 
infiintarea 

ANCOM. Creanța 
a fost achitată. 
Creditorul a 

confirmat prin 
adresa DRB/2289 
din 09.05.2019 că 
suma de 2416 lei 
fusese achitată de 

către debitoare 
anterior solicitării 
înscrierii la masa 

credală. 

2 

Administratia 
pentru 

Contribuabili 
Mijlocii 

constituita la 
nivelul Regiunii 

Galati în 
reprezentarea 

Directiei 
Generale 

Regionale Galati 

5,293,890.
00 

0.00 5,158,282.00 0.00 
5,158,282.

00 
0.00 

5,158,282.
00 

96.2740% 64.7890% 

creanta bugetara 
inscrisa prin 
raportare la 

prevederile art. 103 
din Legea 85/2014 

ca urmare a 
evaluarii bunurilor 

asupra carora 
creditoarea are o 

cazuza de 
preferinta. Prin 

sentinta civila nr. 
1529/01.09.2016 

pronuntata în 
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Nr. CREDITOR 
Creanta 
solicitata 

în LEI 

Creanta 
solicitata 
în USD 

Creanta admisa în 
urma verificarii în 
lei conform legii/ 

solutionarii 
contestatiilor la 

tabel preliminar/ 
evaluare/ 

solutionare litigii 

Creanta 
în litigiu 

Creante 
de achitat 

prin 
planul de 
reorganiz

are 
aprobat 

Creanțe 
achitate 
conform 
planului 

de 
reorganiz

are 

Creante 
ce 

urmeaza 
sa fie 

achitate 
prin 

planul de 
reorgani-

zare 

Pondere 
procent 

categorie 

Pondere 
procent 

total 
creante 

Observatii 

dosarul 
2053/118/2016/a11 

contestatia 
formulata de 

debitoare impotriva 
creantei a fost 

respinsa. Diferenta 
de suma se 

regaseste inscrisa 
în categoria 

creantelor cu cauza 
de preferinta 

3 

Centrul National 
al 

Cinematografiei 
(CNC) 

526,359.9
1 

0.00 199,637.61 0.00 
199,637.6

1 
0.00 

199,637.6
1 

3.7260% 2.5075% 

Creanta inscrisa 
conform sentintei 

civile nr. 
1523/01.09.2016 

pronuntata de 
Tribunalul 

Constanta în 
dosarul 

2053/118/2016/a3- 
contestatia CNC a 
fost admisa partial, 

dispunandu-se 
inscrierea creanţei 

în cuantum de 
199.637,61 lei din 
care 102.281,03 lei 
debit principal şi 

97356,58 lei 
penalităţi de 
întârziere la 
ordinea de 

prioritate prevăzută 
de art.161 pct 5 
Legea 85/2014. 

  
5,822,665.

91 
0.00 5,360,335.61 0.00 

5,360,335.
61 

2,416.00 
5,357,919.

61 
100% 67.2964% 

 

III 

Creante 
reprezentand 

credite bancare, 
cu cheltuielile şi 

dobanzile 
aferente, cele 
rezultate din 

livrari de 
produse, prestari 
de servicii sau 

alte lucrari, 
precum şi din 

chirii, creantele 
corespunzatoare 
art. 123 alin. 11 
lit. b), inclusiv 
obligatiunile-
art.161 pct. 8 

Creanta 
solicitata 

în LEI 

Creanta 
solicitata în 

USD 

Creanta admisa în 
urma verificarii în 
lei conform legii/ 

solutionarii 
contestatiilor la 

tabel 
preliminar/evaluare
/solutionare litigii 

Creanta 
în litigiu 

Creante de 
achitat 

prin 
planul de 

reorganiza
re aprobat 

Creanțe 
achitate 
conform 
planului 

de 
reorganiza

re 

Creante ce 
urmeaza 

sa fie 
achitate 

prin 
planul de 

reorganiza
re 

Pondere 
procent 

categorie 

Pondere 
procent 

total 
creante 

Observatii 

1 
ADEVARUL 

HOLDING SRL 
- în reorganizare 

9,428.27 0.00 9,428.27 0.00 942.83 0.00 942.83 0.0405% 0.0118% 

debit principal în 
suma de 8.102,26 
lei reprezentand 
facturi emise şi 

neachitate pentru 
servicii de 

publicitate şi 
penalitati de 
1.326,01 lei 

2 
COMPANIA 

NATIONALA 
"ADMINISTRA

3,251.83 0.00 3,051.83 0.00 305.18 305.18 0.00 0.0000% 0.0000% 
Debit principal 

rezultat din factura 
nr. 
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Nr. CREDITOR 
Creanta 
solicitata 

în LEI 

Creanta 
solicitata 
în USD 

Creanta admisa în 
urma verificarii în 
lei conform legii/ 

solutionarii 
contestatiilor la 

tabel preliminar/ 
evaluare/ 

solutionare litigii 

Creanta 
în litigiu 

Creante 
de achitat 

prin 
planul de 
reorganiz

are 
aprobat 

Creanțe 
achitate 
conform 
planului 

de 
reorganiz

are 

Creante 
ce 

urmeaza 
sa fie 

achitate 
prin 

planul de 
reorgani-

zare 

Pondere 
procent 

categorie 

Pondere 
procent 

total 
creante 

Observatii 

TIA 
PORTURILOR 

MARITIME" SA 
Constanta 

215043/12.08.2013 
pentru refacturare 

servicii cazare 
pentru evenimentul 

Ziua Portului 
Constanta la 

Krems. Creanța 
care trebuia 

achitată conform 
planului de 

reorganizare a fost 
achitată la data de 

22.05.2019. 

3 
CONPRESS 

GROUP SRL - 
în insolventa 

8,612,597.
23 

0.00 8,612,597.23 0.00 
861,259.7

2 
0.00 

861,259.7
2 

37.0164% 10.8176% 

suma reprezentand 
debit principal în 

cuatum de 
774.535,7 lei şi 

penalitati în 
cuatum de 

7.838.061,53 lei 
calculate pana la 

data de 05.04.2016, 
rezultate din facturi 

aferente 
contractului de 

inchiriere şi 
contractului de 

difuzare incheiate 
intre parti. Intre 

parti exista 
recunoasteri de 

sold. 

4 
SPACE-

COMMUNICAT
ION LTD 

0.00 273,882.00 1,076,958.80 0.00 
107,695.8

8 
0.00 

107,695.8
8 

4.6287% 1.3527% 

debit principal 
aferent serviciilor 
de transmisie prin 
satelit a serviciilor 
de televiziune şi 

penalitati în 
cuatum de 147.887 
USD. Suma a fost 
precizata la data de 

30.05.2016 prin 
solicitarea şi a 

facturii 
EI160000374/01.0
3.2016 în suma de 
10.150 USD fara a 
solicita şi penalitati 

şi fara a cere 
inscriererea şi a 

facturii 
EI160000482/01.0
4.2016 în suma de 

10.150 USD, 
ambele solicitate şi 
demonstrate prin 
cererea de creanta 
initial formulata 

insa omise la 
calculul total al 

sumei. . 

5 
ANA FOOD 
DELIVERY 

SRL 
19,490.06 0.00 19,490.06 0.00 1,949.01 0.00 1,949.01 0.0838% 0.0245% 

contravaloare 
facturi emise şi 

neachitate pentru 
servicii de 

prezentare media, 
productie programe 

economice, 
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Nr. CREDITOR 
Creanta 
solicitata 

în LEI 

Creanta 
solicitata 
în USD 

Creanta admisa în 
urma verificarii în 
lei conform legii/ 

solutionarii 
contestatiilor la 

tabel preliminar/ 
evaluare/ 

solutionare litigii 

Creanta 
în litigiu 

Creante 
de achitat 

prin 
planul de 
reorganiz

are 
aprobat 

Creanțe 
achitate 
conform 
planului 

de 
reorganiz

are 

Creante 
ce 

urmeaza 
sa fie 

achitate 
prin 

planul de 
reorgani-

zare 

Pondere 
procent 

categorie 

Pondere 
procent 

total 
creante 

Observatii 

consultanta 
merketing şi 
publicitare 

6 
ARMADATA 

SRL 
5,325,644.

90 
0.00 5,325,644.90 0.00 

532,564.4
9 

0.00 
532,564.4

9 
22.8893% 6.6891% 

suma solicitata în 
cuatum de 

5.325.644,90 lei 
este compusa din 
debit principal în 

cuantum de 
333.319,37 

reprezentand 
servicii nationale 

de masurare a 
audientelor TV şi 

penalitati în 
cuantum de 

4.992.324,82 lei 
calculate conform 
contract pana la 

data de 06.04.2016. 

7 

ASOCIATIA DE 
PROPRIETARI 

BLOC.L 20 
SCARA C 

9,360.00 0.00 9,360.00 0.00 936.00 0.00 936.00 0.0402% 0.0118% 

debit principal 
reprezentat de 
facturi emise şi 

neachitate 

8 

ASOCIATIA 
ROMANA 
PENTRU 

MASURAREA 
Audientelor 

8,748.60 0.00 4,467.75 0.00 446.78 0.00 446.78 0.0192% 0.0056% 

suma reprezinta 
contravaloarea 

cotizatiei de 
membru A.R.M.A 

aferenta anilor 
2009-2015, 

conform facturilor 
emise. 

9 
ASOCIATIA DE 
PROPRIETARI 

614 
11,551.52 0.00 11,551.52 0.00 1,155.15 0.00 1,155.15 0.0496% 0.0145% 

debit principal 
rezultat din 

contractul de 
preluare datorii 
incheiat intre 

creditor Selia SRL 
şi Soti Cable 

Neptun SRL şi 
factura nr. 

4849121/01.03.201
6 

10 

CABINET DE 
AVOCAT 
NICOLAE 

VLAD 
FLORENTIN 

9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 900.00 0.00 900.00 0.0387% 0.0113% 

debit principal 
rezprezentand 
contravaloare 

facturi emise şi 
neachitate la 

scadente de catre 
debitoare 

11 
CINEMAGIX ID 

SRL 
56,000.16 0.00 54,000.00 0.00 5,400.00 0.00 5,400.00 0.2321% 0.0678% 

debit principal 
reprezentat de 
facturi emise şi 

neachitate pentru 
cesiune drepturi de 

transmitere. 

12 

CENTRUL 
METEOROLOG
IC REGIONAL 
DOBROGEA 

SA 

2,077.29 0.00 1,877.29 0.00 187.73 0.00 187.73 0.0081% 0.0024% 

Debitul principal în 
suma de 1877.29 

lei reprezinta 
contravaloare 

facturi neachitate. 

13 

COMPANIA DE 
SERVICII SI 

CONSULTANT
A SA 

38,816.00 0.00 27,591.00 0.00 2,759.10 0.00 2,759.10 0.1186% 0.0347% 

Suma debit 
principal în cuatum 
de 27.591 lei este 
reprezentata de 
facturi emise şi 

neachitate la 
scadenta. 
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Nr. CREDITOR 
Creanta 
solicitata 

în LEI 

Creanta 
solicitata 
în USD 

Creanta admisa în 
urma verificarii în 
lei conform legii/ 

solutionarii 
contestatiilor la 

tabel preliminar/ 
evaluare/ 

solutionare litigii 

Creanta 
în litigiu 

Creante 
de achitat 

prin 
planul de 
reorganiz

are 
aprobat 

Creanțe 
achitate 
conform 
planului 

de 
reorganiz

are 

Creante 
ce 

urmeaza 
sa fie 

achitate 
prin 

planul de 
reorgani-

zare 

Pondere 
procent 

categorie 

Pondere 
procent 

total 
creante 

Observatii 

14 
CORELLI 

WINE ART SRL 
522,216.5

4 
0.00 522,216.54 0.00 52,221.65 0.00 52,221.65 2.2445% 0.6559% 

debit principal în 
suma de 

164.715,72 lei, 
pentru care a fost 

atasata 
recunoastere de 

sold la 31.12.2015 
şi penalitati în 

cuantum de 
357.500,82 lei 

15 
DOBRE & FII 

SRL 
4,252.46 0.00 4,252.46 0.00 425.25 0.00 425.25 0.0183% 0.0053% 

debit principal 
reprezentand 

facturi emise şi 
neachitate 

16 
EXCLUSIV 
AUTO ENB 

SRL 
45,111.35 0.00 27,383.17 0.00 2,738.32 0.00 2,738.32 0.1177% 0.0344% 

Debit principal în 
suma de 27.383,17 
lei reprezentat de 
facturi emise şi 
neachitate si/sau 

compensate 
conform 

contractelor 
incheiate intre 

parti. 

17 
FIVE HOLDING 

SA 
32,207.47 0.00 32,007.47 0.00 3,200.75 0.00 3,200.75 0.1376% 0.0402% 

Debit principal în 
suma de 26192,74 

lei şi dobanda 
legala în suma de 

5814,73 lei; 

18 
FUTURE PRINT 

SRL 
31,529.17 0.00 31,529.17 0.00 3,152.92 0.00 3,152.92 0.1355% 0.0396% 

debit principal 
reprezentat de 
facturi emise şi 

neachitate pentru 
servicii de concept, 
realizare şi montaj 

décor pentru 
evenimente şi 

emisiuni 

19 
GEPETO 

IMPEX SA- în 
reorganizare 

1,084.51 0.00 1,084.51 0.00 108.45 0.00 108.45 0.0047% 0.0014% 

debit principal în 
suma de 1084,51 

lei reprezinta 
facturi emise şi 

neachitate pentru 
produse alimentare 

20 

GBM Publicitate 
( fosta 

GOLDBACH 
MEDIA SRL) 

23,371.94 0.00 23,371.94 0.00 2,337.19 0.00 2,337.19 0.1005% 0.0294% 

debit principal 
reprezentat de 
facturi emise şi 

neachitate pentru 
servicii de 

intermediere/vanza
re spatiu publicitar 

catre clientii 
nationali de 
publicitate 

21 
GRAFO-TIP 

SRL 
29,335.65 0.00 29,335.65 0.00 2,933.57 0.00 2,933.57 0.1261% 0.0368% 

debit principal în 
suma de 21.048 lei 

şi penalitati în 
suma de 8.287,65 
lei, calculate pana 

la data de 
06.04.2016, 
rezultate din 
contractul de 

prestari servicii 
lucrari tipografice 
incheiat intre parti 

22 
HERARCONI 

SRL 
3,636.28 0.00 3,636.28 0.00 363.63 0.00 363.63 0.0156% 0.0046% 

debit principal 
reprezentat de  
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Nr. CREDITOR 
Creanta 
solicitata 

în LEI 

Creanta 
solicitata 
în USD 

Creanta admisa în 
urma verificarii în 
lei conform legii/ 

solutionarii 
contestatiilor la 

tabel preliminar/ 
evaluare/ 

solutionare litigii 

Creanta 
în litigiu 

Creante 
de achitat 

prin 
planul de 
reorganiz

are 
aprobat 

Creanțe 
achitate 
conform 
planului 

de 
reorganiz

are 

Creante 
ce 

urmeaza 
sa fie 

achitate 
prin 

planul de 
reorgani-

zare 

Pondere 
procent 

categorie 

Pondere 
procent 

total 
creante 

Observatii 

prestari servicii de 
curatenie 

23 INTERSAT SRL 2,724.15 0.00 2,055.01 0.00 205.50 0.00 205.50 0.0088% 0.0026% 

debit principal 
rezultat din facturi 
emise şi neachitate 
pentru servicii de 

comunicatii 
electronice. 

24 

MEDIA 
CONSULTA 

INTERNATION
AL SRL 

1,519,241.
81 

0.00 1,519,241.81 0.00 
151,924.1

8 
0.00 

151,924.1
8 

6.5296% 1.9082% 

suma solicitata este 
compusa din debit 
principal în suma 
de 499.733,81 lei 

rezultata din 
furnizarea 

serviciilor de 
publicitate şi din 

contractul de barter 
şi penalitati de 

intarziere 
de1.027.508 lei 
calculate pana la 

data de 05.04.2016, 
astfel cum rezulta 

din precizarea 
formulata la data 

de 09.06.2016, prin 
care a redus 

valoarea 
penalitatilor . 

25 
MEDIAFAX SA 
- în reorganizare 

12,480.00 0.00 12,480.00 0.00 1,248.00 0.00 1,248.00 0.0536% 0.0157% 

debit principal 
reprezentat de 

furnizare servicii în 
regim stire cu stire 
prin intermediul 

site-ului 
www.news.mediaf

ax.biz 

26 
NOVA PRESS 

SRL 
8,880.00 0.00 8,880.00 0.00 888.00 0.00 888.00 0.0382% 0.0112% 

debit principal 
rezultat din servicii 

de difuzare 
productii TV catre 

debitoare 

27 
POLARIS M 

HOLDING SRL 
265,139.8

3 
0.00 265,139.83 0.00 26,513.98 0.00 26,513.98 1.1396% 0.3330% 

debit principal în 
suma de 43.620,52 

lei reprezentand 
contravaloarea 

prestatii servicii de 
salubrizare şi 

penalitati în suma 
de 221.319,31 lei 
calculate pana la 

data de 05.04.2016. 

28 
ROMPETROL 
DOWNSTREA

M SRL 
6,058.69 0.00 6,058.69 0.00 605.87 0.00 605.87 0.0260% 0.0076% 

debit principal 
rezultat din factura 

nr. 
6630651090/31.03.

2016 

29 
SEA HOUSE 

ONE SRL 
6,976.02 0.00 6,976.02 0.00 697.60 0.00 697.60 0.0300% 0.0088% 

debit principal în 
suma de 6.160 lei 

rezultat din prestari 
servicii pirotehnice 

şi 816.02 lei 
dobanda legala 

calculata pana la 
data de 06.04.2016 

30 STOP SRL 16,289.48 0.00 16,089.48 0.00 1,608.95 0.00 1,608.95 0.0692% 0.0202% 
debit principal - 
contravaloare 

refacturare utilitati 
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Nr. CREDITOR 
Creanta 
solicitata 

în LEI 

Creanta 
solicitata 
în USD 

Creanta admisa în 
urma verificarii în 
lei conform legii/ 

solutionarii 
contestatiilor la 

tabel preliminar/ 
evaluare/ 

solutionare litigii 

Creanta 
în litigiu 

Creante 
de achitat 

prin 
planul de 
reorganiz

are 
aprobat 

Creanțe 
achitate 
conform 
planului 

de 
reorganiz

are 

Creante 
ce 

urmeaza 
sa fie 

achitate 
prin 

planul de 
reorgani-

zare 

Pondere 
procent 

categorie 

Pondere 
procent 

total 
creante 

Observatii 

pentru perioada 
decembrie 2012-
aprilie 2015, cu 

confirmare de sold 
la 30.06.2015. 

31 
TELEGRAF 

ADVERTISING 
SRL - în faliment 

1,280,969.
00 

0.00 1,280,969.00 0.00 
128,096.9

0 
0.00 

128,096.9
0 

5.5055% 1.6089% 

debit principal în 
suma 713.072,71 

lei rezultat din 
contractele 

incheiate intre parti 
şi recunoatere de 

sold la data de 
1.03.2016, dobanda 
legala în valoare de 

2.110,2 lei şi 
penalitati în 
cuatum de 

565.785,81 lei 
calculate pana la 

data de 06.04.2016 

32 

UNIUNEA 
PRODUCATOR

ILOR DE 
FONOGRAME 
DIN ROMANIA 

(UPFR) 

28,264.94 0.00 23,900.34 0.00 2,390.03 0.00 2,390.03 0.1027% 0.0300% 

debit principal 
datorat pentru 

utilizarea directa 
sau indirecta a 

fonogramelor de 
comert/a celor 

publicate în scop 
comercial ori a 
reproducerilor 
acestora pentru 

radiodifuzare prin 
intermediul Radio 

Mamaia, Radio 
Neptun şi Neptun 
TV şi penalitati. 

33 
VODAFONE 

ROMANIA SA 
27,308.03 0.00 27,308.03 0.00 2,730.80 0.00 2,730.80 0.1174% 0.0343% 

debit principal 
aferent serviciilor 

de comunicatii 
electronice 

34 
WEBNET 

SOLUTIONS 
SRL 

9,773.27 0.00 9,773.27 0.00 977.33 0.00 977.33 0.0420% 0.0123% 

debit principal 
aferent serviciilor 

de imprimare, 
scanare, copiere şi 
furnizare produse 

în cadrul 
proiectului 

POSDRU/165/6.2S
/14306 

35 
SC CONPRESS 
ADVERTISING 
SRL în faliment 

12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.0516% 0.0151% 

debit principal 
reprezentand 

facturi emise şi 
neachitate, 

rezultate din 
derularea 

contractului de 
editare din data de 

01.04.2005 

36 
SC TUTUN SI 
ZIARE SRL în 

faliment 

203,935.1
2 

0.00 203,935.12 0.00 20,393.51 0.00 20,393.51 0.8765% 0.2561% 

debit principal în 
suma de 

192.279,64 lei 
rezultat din 

contract cesiune de 
creanta nr. 

2089/20.11.2013 
cu recunoastere de 

sold la data de 
31.12.2015 şi 

dobanda legala în 
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Nr. CREDITOR 
Creanta 
solicitata 

în LEI 

Creanta 
solicitata 
în USD 

Creanta admisa în 
urma verificarii în 
lei conform legii/ 

solutionarii 
contestatiilor la 

tabel preliminar/ 
evaluare/ 

solutionare litigii 

Creanta 
în litigiu 

Creante 
de achitat 

prin 
planul de 
reorganiz

are 
aprobat 

Creanțe 
achitate 
conform 
planului 

de 
reorganiz

are 

Creante 
ce 

urmeaza 
sa fie 

achitate 
prin 

planul de 
reorgani-

zare 

Pondere 
procent 

categorie 

Pondere 
procent 

total 
creante 

Observatii 

cuantum de 
11.655,48 lei 

calculata pana la 
data de 05.04.2016 

37 

CENTRUL 
ROMAN 
PENTRU 

ADMINISTRAR
EA 

DREPTURILOR 
ARTISTILOR - 
INTERPRETI- 
CREDIDAM 

1,931,780.
02 

0.00 0.00 
1,930,890

.02 
193,089.0

0 
0.00 

193,089.0
0 

8.2988% 2.4252% 

creanta inscrisa în 
categoria 

creantelor în litigiu 
conform sentintei 

civile nr. 
1526/01.09.2016 

pronuntata de 
Tribunalul 

Constanta în 
dosarul 

2053/118/2016/a8 

38 

UCMR-ADA, 
Asociatia pentru 

Drepturi de 
Autor a 

Compozitorilor 

3,363,630.
79 

0.00 2,099,823.61 0.00 
209,982.3

6 
0.00 

209,982.3
6 

9.0249% 2.6374% 

creanta în suma de 
3.363.630,79 lei 
inscrisa initial în 

categoria 
creantelor în litigiu 
conform sentintei 

civile nr. 
1527/01.09.2016 

pronuntata de 
Tribunalul 

Constanta în 
dosarul 

2053/118/2016/a6 
pana la 

solutionarea 
lititgiului 

35921/3/2010. In 
conformitate cu 

hotararea civilă nr 
181/2018 

pronuntata în 
dosarul 

35921/3/2010 de 
Curtea de Apel 

Bucureşti 
comunicata la data 

de 14.03.2019 
creanta admisa la 
masa credală este 

de 2.099.823,61 lei 
iar creanta ce 
urmeaza a fi 

achitata conform 
planului de 

reorganizare prin 
aplicarea haircut 

aprobat de 
adunarea 

creditorilor, astfel 
creanțe ce urmează 

a fi achitată prin 
planul de 

reorganizare este 
de 209.982,36 lei 

39 
NS COPIERS 

SRL 
1,879.00 0.00 1,879.00 0.00 187.90 0.00 187.90 0.0081% 0.0024% 

debit principal 
datorat pentru 

inchiriere 
echipamente 

service livrare 
consumabile şi 

piese de schimb. 

40 
SC MAGMA 

VFX SRL 
1,687.30 0.00 1,687.30 0.00 168.73 0.00 168.73 0.0073% 0.0021% 

debit principal 
rezultat din servicii 
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Nr. CREDITOR 
Creanta 
solicitata 

în LEI 

Creanta 
solicitata 
în USD 

Creanta admisa în 
urma verificarii în 
lei conform legii/ 

solutionarii 
contestatiilor la 

tabel preliminar/ 
evaluare/ 

solutionare litigii 

Creanta 
în litigiu 

Creante 
de achitat 

prin 
planul de 
reorganiz

are 
aprobat 

Creanțe 
achitate 
conform 
planului 

de 
reorganiz

are 

Creante 
ce 

urmeaza 
sa fie 

achitate 
prin 

planul de 
reorgani-

zare 

Pondere 
procent 

categorie 

Pondere 
procent 

total 
creante 

Observatii 

de grafica spot 3D 
animat 

41 

Dacin SARA- 
Drepturi de 

Autor în 
Cinematografie 
şi Audiovizual- 
SOCIETATEA 
AUTORILOR 
ROMANI DE 

AUDIOVIZUAL 

1,094.82 0.00 1,094.82 0.00 109.48 0.00 109.48 0.0047% 0.0014% 

debit principal 
reprezentand 

drepturile 
patrimoniale de 
autor şi conexe 
drepturilor de 

autor, datorat de 
catre debitoare în 

baza Deciziei 
Oficiului Roman 

pentru Drepturi de 
Autor nr. 192/2012 

  
23,498,82

3.50 
273,882.00 21,339,127.17 

1,930,890
.02 

2,327,001.
72 

305.18 
2,326,696.

54 
100% 29.2237% 

 

 

Creante 
chirografare 
subordonate 

          

42 
MEREUTA 
VALERIU 

308,636.0
0 

0.00 308,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000% 0.0000% 
 

43 
STRUTINSKY 

SORIN 
4,174,470.

00 
0.00 4,174,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000% 0.0000% 

 

44 
CONPRESS 

HOLDING SRL 
13,233.32 0.00 13,233.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000% 0.0000% 

 

  
4,496,339.

32 
0.00 4,496,339.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000% 0.00% 

 

 
TOTAL 

GENERAL 
39,253,16

2.73 
273,882.00 31,472,854.10 

1,930,890
.02 

7,964,389.
33 

2,721.18 
7,961,668.

15 
100% 100.000% 
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Județul Dâmboviţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SIMCOFLOR CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 26064253 
Dosar Nr: 1919/120/2019 
Termen: 10.09.2019 
Deschis La: Tribunalul Dambovita 
Sectia: a II-a Civila de Contencios Administrativ Si Fiscal 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului 
Nr. 249/20.05.2019 

CATRE: BPI 
Subscrisul, Cabinetul Individual de Insolventa TOMESCU ALINA-SANDA, inregistrat în cadrul U.N.P.I.R. sub nr. 1B 
4823, cu sediul în Bucureşti, str. Ipotești nr.21, etaj 1, ap. 2, sector 4, cod de inregistrare fiscala: 24908224, reprezentat 
de practician în insolventa titular Tomescu Alina-Sanda, în calitate de LICHIDATOR JUDICIAR al debitoarei 
SIMCOFLOR CONSTRUCT SRL, cu sediul în Sat Serdanu, Comuna Lunguleţu, nr. 397, Judet Dâmboviţa, inregistrata 
la ORC sub nr. J15/649/2009, CUI 26064253, prin incheierea din data de 09.05.2019, pronunţată în dosarul 
1919/120/2019, aflat pe rolul Tribunalului Dambovita, Sectia a II-a Civila de contencios administrative şi fiscal, în 
temeiul art. 145 alin.1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea 85/2014, privind procedura insolvenţei notifică 
● Intrarea debitoarei în faliment prin procedura simplificata avand în vedere ca a fost admisa cererea formulata de catre 
lichidatorul judiciar. 
● Prin inchierea de sedinta din 09.05.2019 au fost stabilite urmatoarele termene: 
□ Termenul pentru depunerea opozitiilor la deschiderea procedurii – 10 zile de la primirea notificarii. 
□ Termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitorului – 21.06.2019. Cererea 
de admitere a creantei va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorata, temeiul creantei 
precum şi mentiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinta sau garantii; La cerere vor fi anexate documente 
justificative ale creantei şi ale actelor de constituire de garantii, precum şi taxa de timbru în valoare de 200 lei. 
□ Termenul de intocmire, afisare şi comunicare a TABELULUI PRELIMINAR al creantelor – 01.07.2019. 
□ Termenul pentru formularea contestatiilor la tabelul preliminar – 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de 

Administrator
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